Curriculum Vitae

Data / Fecha / Date: 25/4/2017
Perfil / Perfil / Profile: Acadèmic

Dades personals / Datos personales / Personal information
Nom i cognoms / Nombre y apellidos / First name and family name

Francesca Vidal Domínguez

Nacionalitat / Nacionalidad / Nationality

Espanya

Formació acadèmica acabada / Formación académica acabada / Finished eduction

Tipus - Títol - Institució - Any de finalització / Tipo - Título - Institución - Año de finalización / Type - Title - Institution - Ending year
Grau Llicenciatura en Ciències (Biologia) (Universitat Autònoma de Barcelona-1977)
Doctorat Doctorat (Universitat Autònoma de Barcelona -1982)

Àmbits i àrees de coneixement / Ámbitos y áreas de conocimiento / Areas and fields of knowledge
Àmbits de coneixement / Ámbitos de conocimiento / Fields of knowledge

Ciències de la Vida

Àrees de coneixement / Áreas de conocimiento / Areas of knowledge

Biologia Cel·lular

Dades professionals / Datos profesionales / Professional information
Categoria acadèmica / Categoría académica / Academic post

Catedràtic/a d'universitat

Institució / Institución / Institution

Universitat Autònoma de Barcelona

Centre / Centro / Centre

Facultat de Biociències

Departament / Departamento / Department

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Càrrec / Cargo / Current academic post

Coordinació moduls màster.

Idiomes / Idiomas / Languages

Idioma / Idioma / Language

Llegit / Leído / Read

Escrit / Escrito / Written

Parlat / Hablado / Spoken

Anglès

3

3

3

Castellà

4

4

4

Francès

3

3

3

Experiència en recerca / Experiencia en investigación / Research experience
Paraules clau de línies de recerca / Palabras clave de líneas de investigación / Key words of
the research lines

genètica de gàmetes i embrions humans, infertilitat humana, meiosi,
genètica espermatozoides, diagnòstic genètic preimplantacional, trastrons
genòmics

Orcid / Orcid / Orcid

0000-0002-0985-7348

Nombre de sexennis avaluats positivament / Número de sexenios evaluados positivamente /
Number of six-year periods of research positively assessed

5

Publicacions / Publicaciones / Published works
Tipus d'aportació / Tipo de
aportación / Type of contribution
Article

Article
Article
Article

Article

Premis / Premios / Awards

Descripció / Descripción / Description

Autors / Autores / Authors

Títol / Título / Title

An exploratory study of
Vergés L, Vidal F, Geán E,
predisposing genetic factors for
Alemany-Schmidt A, Oliver-Bonet
DiGeorge/velocardiofacial
M, Blanco J.
syndrome.
Garcia-Quevedo L, Blanco J,
Hidden mosaicism in patients with
Sarrate Z, Català V, Bassas L, Vidal Klinefelter's syndrome: implications
F
for genetic reproductive counselling.
Deletions and duplications of the
Molina O, Blanco J, Vidal F
15q11-q13 region in spermatozoa
from Prader-Willi syndrome fathers.
Role of sperm FISH studies in the
E. Anton, F. Vidal, J. Blanco
genetic reproductive advice of
structural reorganization carriers
Chromosome 21 disomy in the
spermatozoa of the fathers of
Blanco, J.; Gabau, E.; Gómez, D.;
with trisomy 21, in a
Baena, N.; Guitart, M.; Egozcue, J.; children
population with a high prevalence of
Vidal, F.
Down syndrome: increased
incidence in cases of paternal origin

Revista, llibre, altres / Revista, libro, otros /
Journal, book, other

Any / Año / Year

Scientific Reports doi: 10.1038/srep40031.

2017

Human Reproduction 26(2): 3486-3493

2011

Molecular Human Reproduction 93(6):
1892-1902

2010

Human Reproduction 22: 1192-1194

2007

American Journal of Human Genetics
63:1067-1072

1998

Experiència en docència / Experiencia en docencia / Teaching experience

Anys, matèria i titulació / Años, materia y titulación / Years, subject / field and degree
Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona

Nombre de quinquennis avaluats positivament / Número de quinquenios evaluados
positivamente / Number of five-year periods of teaching positevely assessed

6

Experiència gestió / Experiencia en gestión / Management experience

Càrrec - Data d'inici - Data de fi / Cargo - Fecha de inicio - Fecha de finalización / Post - Starting date - Finishing date

Experiència en el disseny de programes de formació / Experiencia en diseño de programas de formación / Study programme design experience

Descripció / Descripció / Description
Experiència en avaluació / Experiencia en evaluación / Experience in assessment

Tipus - Organisme - Comité - Rol - Any / Tipo - Organismo - Rol - Comité - Año / Type - Organism - Role - Panel - Year

Altres mèrits / Otros méritos / Other relevant details

Dades rellevants / Datos relevantes / Relevant data
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con las funciones de AQU Catalunya.
This CV is published on the AQU Catalunya website in compliance with the transparency standard for quality assurance procedures. Published curricula vitae are not included among the sources
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